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Kantel je mobiel om de
leesbaarheid te vergroten.
Dit kan ook bij de iPad. 

Tips

Nieuwsbrief 9.pdf

Nieuwsbrief 9.pdf

Formaat aanpassing op de computer of laptop vindt plaats 
door in het regelpaneel op het plus icoon te klikken. 

Leesbaarheid
De redactie kreeg de laaste tijd vragen binnen over de 
leesbaarheid van de Nieuwsbrief; hoe de tekst te vergroten 
op je mobiel, iPad en laptop?  

Embouchure
Embouchure (van het Franse bouche, mond) is de actie van de 

lippen die nodig is om een blaasinstrument te bespelen. Voor 
verschillende instrumenten is een geheel ander type embouchure 
benodigd:

 bij koperblazers zoals de trompet, trombone en de hoorn zijn  
 de trillende lippen zelf de oorzaak van geluidsproductie

 bij enkelriet instrumenten zoals de klarinet of saxofoon  
 bestuurt de lipspanning de geluidsproductie indirect 
 (overblazen)

 bij dubbelriet instrumenten zoals de fagot en hobo wordt  
 door de lipspanning en mond-en kaakstand het riet in trilling  
 gebracht.

	 bij	dwarsfluit	richten	de	lippen	de	luchtstroom	richting	labium.

In alle gevallen is het embouchure gerelateerd aan een com
binatie van factoren: winddruk (de ademsteun), mond- en/of 
lipstand ten opzichte van het instrument, spierspanning (buik-
spieren, middenrif, kaak, mond, lippen, tong), de grootte van de 
luchtdoorstroomopening en de richting waarin de speler de lucht 
het mondstuk van het instrument instuurt.
Met het embouchure kan zowel de kleur als de toonhoogte van 
het geluid binnen bepaalde marges gevormd en indien nodig 
gecorrigeerd worden, zulks steeds in combinatie met het volume 
van de klank (de dynamiek).

-Embouchure wordt in Nederland al eens verbasterd tot amezuur 
of ammezuur

Voor embouchure oefeningen speciaal voor jouw instrument zoek 
op Google of informeer bij je docent.

Cees de Cort

Harmonie Concordia en C.V. de Juinen

Zo op het eerste gezicht hebben deze twee verenigingen weinig 
met elkaar te maken, maar niets is minder waar. Let op: in 

het komende verhaaltje zijn de namen van Juinen vet gedrukt 
en de Opjuiners zijn de muziekkapel van de Juinen! 
Han en ik waren sinds 1970 lid van de Juinen en in 1979 
kwamen wij in ’t Ginneken wonen. 

Paul Martens

Hallo bestuur

Ik heb vandaag Paul Martens aan de lijn gehad.
Hij zit sinds afgelopen vrijdag 16 oktober thuis met het corona-
virus.
Buikklachten, koortsaanvallen die komen en gaan. Maar vooral 
heel moe.
Zijn vriendin Michelle is ook positief getest, maar zij heeft tot nu 
toe maar vage klachten.
Er zijn momenten dat hij het idee heeft dat het wat beter gaat, 
maar een uurtje later is het weer mis.
Ik heb hem natuurlijk veel beterschap toegewenst en stuur nog 
een kaart.
Volgende	week	bel	ik	hem	nog	eens,	hij	vond	het	fijn	om	iets	van	
ons te horen, al kon ik hem daar ook niet veel over vertellen, om-
dat ik gekozen hebt om ook nog niet naar de repetities te gaan.
Hij groet jullie en alle leden . 

Hartelijke groet, Mary

Ons erelid Dries Feskens 

P.S. Gisteren heb ik bij Dries en Joke Feskens zoals afgesproken 
bloemen bezorgd. Later belde Joke mij om hun beiden dank over 
te brengen aan bestuur en leden. Dries kan nauwelijks eten en 
drinken binnen houden en dat is natuurlijk een griezelige situa- 
tie. Tot nu toe krijgt hij een soort astronautenvoeding, maar dat 
vindt hij niet lekker. De diëtiste heeft nu ingedikte sappen voor 
hem besteld, het is te hopen dat hij daar beter op reageert. Dries 
is iemand die niet gemakkelijk de moed zal verliezen, hij geniet 
van de dingen die hij nog kan, zoals lezen en met de rollator in 
huis rondlopen. Gelukkig is zijn verstand nog op volle sterkte.

namens het bestuur 
Leonie

Angelika Emminger

Dag Leonie,

heel veel dank voor je lieve kaart, die ik al lang had moeten 
beantwoorden. Sinds de behandeling is afgesloten, ben ik bezig 
mijzelf en mijn omgeving weer een beetje onder eigen controle te 
krijgen. 
Mary die goede heeft mij namens Concordia een paar keer gebeld 
en geïnformeerd naar mijn situatie, zij is dus ook op de hoogte 
van de ontwikkelingen. 
Helaas is Corona een enorme spelbederver voor onze harmonie. 
Ik volg de ontwikkelingen dankzij de mails van Jeanne en Nico, 
en ook vanuit een berichtje van Friedy af en toe. De situatie is 
niet om er erg blij van te worden. Ik hoop van harte dat er toch 
een modus voor doorgaan kan worden gevonden en ontwikkeld. 
In crisistijden moet je juist investeren in waardevolle dingen, 
maar moeilijk blijft dat wel. Ik bewonder jullie inzet en vasthou-
dendheid, en wens van harte dat we elkaar in betere tijden en 
binnenkort weer bij elkaar zien zitten en muziek maken. 
Hopelijk blijven jullie ook Corona-vrij.
Liefs voor jullie en tot ziens!

Angelika

Lieve mensen

Wat een treurnis allemaal. Knap hoe jullie toch proberen er 
nog iets van te maken. Het is wel te hopen dat de meesten 

van ons bereid zijn nog een klein jaartje door te sukkelen in 
afwachting van de terugkeer van oude tijden, want daar hoop ik 
(tegen beter weten in?) wel op.

Dank voor al jullie inspanningen en misschien zien we elkaar 
vanuit de verte nog wel bij de groepsrepetities!

Hanneke

Treurnis

Repetities wat nu?
 

Om u een beeld te scheppen welke werkzaamheden er nodig 
zijn om de repetities in deze tijd mogelijk te maken, het 

volgende overzicht.
 
> Het corona team vraagt aan de leden wie er op de verschillen- 
 de repetities aanwezig zullen zijn.

> Met deze gegevens wordt door corona team op de maandag  
 voor de repetitie een stoelindeling gemaakt op basis   
 voorschriften corona. Op basis daarvan gaat iedereen in  
 principe aan de slag. Alle wijzigingen die later binnenkomen  
 zorgen voor extra werk/risico op het niet kunnen uitvoeren  
 van de repetitie zoals gepland.

> Het corona team informeert de dirigent. De dirigent maakt  
 voor de repetities speciale arrangementen op maat, op basis  
 van de opgegeven deelnemers.

> Zaal Vianden wordt geïnformeerd en ontvangt stoelen over 
 zicht per repetitie. Ruud en Kees zetten alle onderdelen 
 (o.a. stoelen) gereed volgens corona voorschriften. 

> Op de avond zelf  zijn 2 personen corona team min. 30 min.  
 vooraf aanwezig om samen met team Vianden de corona  
 voorschriften te checken.

> Muzikanten worden door de leden corona team verwelkomd en  
 volgt de check up.

>  O.l.v. de dirigent kan de repetitie beginnen.
 
Hoe deprimerend is het dan, dat op twee recent gehouden repeti-
ties slechts 50 % van de aangemelde muzikanten present was 
en dat de afmeldingen, op één na, eerst zeer kort voor het begin 
van de repetities binnenkwamen. Martijn heeft er niettemin een 
fijne	repetitie	van	weten	te	maken.	Op	de	repetitie	trompetten	
waren er door afzeggingen te weinig deelnemers om de repetitie 
te kunnen laten doorgaan.

 
Uw voorzitter heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor 
het grote aantal afwezigen aan de dirigent, aan team zaal Vian-
den, aan de wel aanwezige muzikanten en aan het corona team.
 
Met het oog op het starten van de repetities per begin oktober 
2020 is er onder u een enquête gehouden. Van alle muzikan-
ten hebt u met  98% gereageerd met positieve reacties en met 
wensen qua repetities voor secties en voor opleidings- en groot 
orkest.
Het was en is duidelijk dat een aantal van u niet deel zal nemen 
op basis corona. Daar is vanzelfsprekend 100 % begrip en 
respect voor. 
 
Wij mogen dan wel ervan uit gaan, dat de leden die gereageerd 
hebben en wel repetities wensen, dan OOK DEELNEMEN. Mocht 
iemand toch verhinderd zijn, dan is het dringend verzoek om dat 
tijdig, dat wil zeggen uiterlijk een dag voor de repetitieavond en 
altijd bij het corona-team: 
coronaproof@concordiaginneken.nl zodat de afmelding nog tijdig 
met de dirigent kan worden opgenomen.
 
In deze moeilijke tijd van corona houden wij de teamgeest en 
het sociaal gevoel voor elkaar dat in u allen leeft, hoog in het 
vaandel van Concordia.
 
Frans de voorzitter

 repetitie groot orkest 

Carnavalsvereniging De Juinen in 
de Grote optocht van het Kielegat 
met carnaval 01-03-1976

De Juinen die met het motto 
“Geef mijn portie maar aan Fikkie” 
de 3e prijs wonnen bij de groepen 21-02-1977

We kenden dus Joost van Sambeek die op donderdagavond mees-
tal te vinden was op de Ginnekenmarkt en connecties had met de 
harmonie. Concordia maakte het niet al te best in die tijd en men 
vroeg Han, die bij de Opjuiners net was overgestapt van trompet 
naar bas, om mee te komen spelen. Zo eind 1984 kwam Greet 
Gelok op bariton meedoen en werd Theo de Kanter secretaris 
van het bestuur. Greet vertrok weer na enkele jaren, maar Theo 
maakte zich onsterfelijk door het schrijven van de geschieden-
is van de harmonie. Hij deed ook nog een moedige poging om 
saxofoon te spelen. Do Veltman speelde de kleine trom maar 
nam afscheid vanwege opleiding en werk. Gelukkig hadden de 
Opjuiners nog een kleine tromslager: Brent Houben. Brent heeft 
zijn sporen bij Concordia ruimschoots verdiend als paukenist, 
penningmeester en boekhouder. Inmiddels was ook ik, Hanneke, 
tot het illustere gezelschap toegetreden eerst als klarinettist en 
later ook bestuurslid. Voor kortere of langere tijd werden ook lid 
Harry Pinxteren (klarinettist en schrijver van het rode lustrum-
boekje) en zijn Nel (klarinet), Ad Braspenning (altsax) en Cock 
Colmbijn (trombonist, via Cees de Cort bij de harmonie gekomen, 
maar ook Opjuiner). Twee mensen hebben de omgekeerde weg 
genomen Ad van Loenhout en Jos van Zuien. Ad was natuurlijk 
al zijn leven lang lid van Concordia maar is sinds vele jaren ook 
bij de Opjuiners en Jos werd eerst lid van Concordia en pas later 
van de Juinen hoewel hij sinds jaar en dag al  bij de Opjuiners 
meespeelde.

Ook zijdelings zijn er nog Juinen bij Concordia betrokken 
(geweest): Jan van Poppel met zijn tekeningen en Toon Oomen 
en Joep Peeters met muziek bij Concordiafeestjes. Joep regelde 
ook de onvergetelijke avond bij Vianden met klepperaar Jacques 
Nelemans.
Joost, met wie het eigenlijk allemaal begonnen is, bleef altijd 
betrokken bij Concordia, was enkele jaren voorzitter en speelde 
nog heel even mee. Zijn vader ontwierp het logo van Concordia 
en ook het nieuwe blauwe vaandel. En zo is de cirkel rond en zijn 
we hopelijk niemand vergeten.

Han en Hanneke Verdeijen.

Hoe is het met…..
Olaf Baeke?
In het voorjaar vroeg onze chroni-

queur Toon van Miert aan de 
dirigenten die de directie voerden 
over Harmonie Concordia Ginneken 
voordat Martijn Krijnen aantrad. 
Hieronder volgt de reactie van Olaf 
Baeke, dirigent bij Harmonie Concodia na Geert Schrijvers en 
vóór Dick Hesselink. 
 
Beste Toon, 

Wat leuk om wat van jullie te horen! Doe zeker de groeten aan 
het orkest en als ik kan kom ik nog eens langs.
 
1. Wat er in mij opkomt als ik over Concordia denk: 
 Een gezellig samenhorig streverig orkest die denkt aan haar  
 eigen publiek. 
 
2. Waar werk je tegenwoordig?
 Ik ben op dit moment dirigent bij de volgende harmonie-ork 
 esten in Woudrichem, Nuland, Gendt en Ridderkerk-Bolnes.  
 Naast  het dirigeren ben ik klarinet-saxofoondocent in  
 Woudrichem. 

3. Hoe beleef je Coronatijd op werkgebied ?
 Tijdens de Coronatijd heb ik niet gedirigeerd maar on-line les  
 gegeven.

4. Wat zou je over tien jaar willen doen/hoe zie je je (ideale)  
 toekomst?I
 Ik hoop dat ik in de muziekwereld kan blijven functioneren.  
 Wat komen zal komt, de tijd zal het leren.
 
Met vriendelijke groet,
 
Olaf Baeke 

Leesbaarheid

Jullie kennen allemaal die grap van die blinde die altijd bij de 
bakker maanzaadbroodjes bestelt, omdat daar van die mooie 

verhalen op staan. Hetzelfde overkomt mij met cijferreeksen. Ik 
probeer daar dan een liedje van te maken. Dat komt omdat ik 
zo’n beetje mijn gehele muzikale loopbaan heb getoeterd volgens 
het spijkerschrift. 0-13-12-1-0-12-2-0. Dat was mijn notenbalk. 
Die van de trombonesectie had wat meer variatie, want die toet-
erden zelfs een 6! Pas toen ik negen jaar geleden bij de harmonie 
kwam, ben ik gaan blazen op noten. Loek heeft wat afgezien met 
mij in het begin. Dat doet ie overigens nog steeds. Inmiddels 
transponeer ik niet iedere noot meer in een getal, maar af en 
toe, als er een mooie riedel voor ons is uitgeschreven, dan zet ik 
er nog steeds wat cijfertjes boven. Vooral met hoge of lage noten, 
mag ik nog graag terug vallen op die oude gewoonte. En dat 
terwijl ik nog geen spijker in een muur kan slaan.

Groetjes,
Tie

Ook in de herfst.........
houd afstand en kijk waar u loopt! 


